
JOINVILLE, 8 (O) - O dr, NClfU Ramo�, goveruador
do Estado que aqui veio conferenciar CO!1l o governador paranaense

sr. Manoel Ribas, tem sido hornenageadissirno, por toda, as classes

sociaes, tendo ontem sido oilcrecido a s. excia, um banquete de 180 t

taih:. res .

.Elementos politicos de to dos os partidos tem prestado ho

menagens a s, excia., sendo indiscriptivel o enthusiasrno popular.
Joinville vibra de jubilo e satisfação pela visita do chele do

. " dendo-ll I' ito dexecutivo catnannense, ren en o-rne com a egria o preito e seu reco-

nhecimento aquelle que conquistou o coração do povo.
Nunca a um homem público Joinviilc prestou tantas h_ome-I ANNO I I Florianopolis, Terça-feira, 9 de Julho de 1935 I NUMERO
COIUO dernonst.acão de seu respeito e admirarão. I! ------------------ -------------------

nagens . � ::t

Comprova-se assim o prestig :0 tJue cêrca o governo do cm-
h - Irlneu Bcrnhauseu

polgante tribuno do povo.
O dr. Nerêu Ramos, regressará amanhã.

o Rarnos, tem si

todas

I governador
homenageadissimo, asdo

!!

Bd��""-PCA� tJ OS, em

por
Joinvilleeclasses e

voz
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A COGstituinte cathariucnse deu
,.. . .

dnOJ'� Sli;flaê!; in.iqurvosos e sua

REPUBLICA, de hoje. na. secção Córtes e Recortes. d�vidosa exislencia, quando se

pela verve do P. P•• traçou o perfil do sr. João de Olíveíra, focando-o ,.dlscursava sobre a data (h revo

com humorismo, e chamando-o, ptlhetícamente, de .-- "Agente da Cos- IU:;ão coast.tucionali.ta di! São
teira na Laguna". O sr. M:ario Mattos. que exerce esse Cargo na cidade Paulo.
sulina, h-de. por certo. querer rectificar o versa. contestando o poeta. . Corno era (b esperar

.

Saiba. porém. o sr. Mattos. que esse --- "Agente da Costeira." --- é••• ho-
�, muitos

norarle. Uma ficção poetíca••. e nada mais. foram o� oradores que �� agarra·
, O sr. João de Olíveira, segue amanhã até Laguna. em auto- ram caninamente ao bellicoso as

movel,

,

acompanhando, numa visita á nova rodovia, ainda em

constr.uc-,
surnpto, dando', assim, um aspecto

ção, o lllustre chefe do Partido Republicano Gatharlnznse, dr. Adolpho festivo e laborioso á câmara.
Konder,

O d + f l' d f' I' -, Foi mesmo uma sessão merno-
eputaao suuno e o ex-sena or ecera aimoçarao, as lJ

r a veLhoras. em Imbltuba, no grande hotel balnearío, á frente do mar encres

pado da linda enseada, que faz as delkias do sr. Alvaro ':J.tãi> e o enlêvo
do sr, Henrique Lage.

O tribuno da "pleb�> não se demorará. Dentro de alguns
dias. estará novamente na Ássembléa.

E para embala-lo durante a viagem. soando-lhe 'aos Ol!vídos
na cadencia dos decassylabps. vamos transcreve!. aq(lÍ. o christoso 50-

udo de P. P•• que é o seguinte!

Ontem. ás 19 horas. o Pepê da Republica, passeava des
preocCtlpadam�nte pela nossa broadway, quando despropositadamente
esbarra n�lm miliciano.

Apezar do Pepê, ter pedido desculpas o polídal entendendo-o
nul, conduziu a Chefatura de Policia.

O hospede do "Hotel das Estrellas". pensou que era perfidia
Para isso serão desi;madas as re�pectivas,"\ éopl1bjssô.e� p\e� dor�r.-pa:!iba1tJ e� �striHQu.

d'd
.

d f d' .

I'
.

.,

.

- Mas o Uwarolf que estava a esvua. de um companheiro, disse-
ce I as por magI;',tra os e ,�rae� vita ICIOS, para apreciar as reclil· Ih Ih d _..

•

- d' d ·f
. . . ,... .

> e aconse a 01.

maço�s
.

e to os os. unCClOnanos exonerad<)s no penodo mSCtlClOnarlo. Y. está recIà.mando por estar prêso ha 4 minutos. que direi
Julg3das procedentes -=s,as reclamaçõe�, d(�verão ser apre': eu que esto:! ha 4 dias.

veita�os os antigo; funccionarios nos cargos ou funcções públicas que I N

O Pepê r�,���m{)u a� polic1al da má interpretação .de s�as ex-

exerciam ou e:n outras correspond.:.ntes. I pr�:tsoes. tendo o m1l1 ..1ano, q:!e nao é recmta se defend1do brdhante-

Tratanrlo desse '. •
s d, ,t d Ed·- d B' .

mente com esta� phrase:
N .,,,

'. '. I;ls�umplO. 0, cpu a ,)S lllUn o .trretJ ---Bobo. pensa qu'! n;;,o lhe conheCI. v. e o Pepe da Repu- i't
- .'

Pmto, l\1oraes Paiva e Thompson Netto volt?ram a falar ao sr. blica, e qilÍZ m_llJo.:)am�nte atiut a responsabUidade de suas perfídias
V S I � rao o

rn

Ce'ulio Vargas" tendo este affirmando 5e'l maior emp�nho em o:'-Icoutra
mim. E eu q::!e creio na Thereza Chi'Ístina, l!gaudo esta capital RiO neste'

deliar. o ci.lmprimento,. s;:!� qual�uer 1

demora, das decisões que forem aa sul. qi1ando O major mandar nesse negodo. tratei de defender o futuro... ' mês
profendas pe�as commlssoe:, deslgna'jas.. .' A Cornmissão de PAFiA A (.<

OUVIdo esta manha. o deputado Barreto PlOto d,�clarou que C ft·" t
-

d ,RIO, 8 (01- Corre como

encontrou a melhor boa vontad·;: paI parte do presidente da He- ons I UlçaO cons r�cça? e
'"

um
certo,

.

que durant.:: o. corren e'
publica: logo que ih� falou a respeito, accrescentando que na, reia- hosp Ital Japone� mês, virãu a esta capital tr�s f.o-

tegraçi?es qUe forem feitas será excbidil o pagamento de vencimentos Amanhã, mais folgadJs de es- TOKIO, 8 (G)-O governo vernadores estaduaes sendo elles
atrazadOJ e quaesquer índemnizações, o que aliás já prescreve, de paços., comemntaremos os ultimos alguns cidadãos n9taveis estão or- os srs. general Flores da Ct�
modo L:�xativo a Constituição: trabalhos da

-

Commissão de Cons- ganizando fundos no total de qua- nha, Manod Ribas e Ben� d:to
N ;;sta C''ij...:tal ctevab ser organizada5 varias commissões. tltuiçi\o, cujos servi50s tem sé de- tro:entos. mil yen destinado á assis- Valadares.

Os actos lesLvo.s praticados pelos interventores fdcrai3 tambem se- senvolvidv num ambiente de gra- teacia dos residentes japonêses 110 ,O sr. Benedito. Valadares !' _

rão apreciados p;:!ás cO;1\lmiSsÕe3 de magistrados. O deputado Bmeto, cejos e incoherencias, evidencian- Brasil, mediante a ccnstrucção de rá @ primf:iro a cht:gar aqui, pois
Pinto, ao terminar. disse ainda hoje falará a respeito do êlssumpto 8:0 do-se � _ph�as�s �esconexasl do u,m hospital de duzentos leitos.a sua viajem_está amnuncia.da p�"
sr. Vicente Ráo.

- .

deputado Placido Olympio, em S. Paulo. Ta esta. semana.

EI-LO QUE PARTE, EMBALADO PELA MUSICA DOS
VERSOS ...

POLI iCA & POLITI osEncanlr '-'0-= nesta cidade, vin
do de Itajahy o sr. lrineu Bor-

11 iiO ser . \1 I!: .nhauseu, abstnJ() industrialista na-

!;\ _Ill I rnt(�rCan.'.1�]�O queile orospera cidade.
qUnti�L10S . .

I � cammercial I O melhor sortimento de

O.c:,-'
., d m I" M .. artigos para homens só na

� TiC��es
.

� 'bf�aSI!�!i�O� casa a CAPITAL.
�=-xercn:o

alBerll1ão

=

Côrfe de
RIO, 8 (C) - De accorclo --0--- I.m. l'l

.com seu aviso n.98, de 25 do HAMRUR' O 8 Cf"') Nosl rippelllacão
mel ultimo e com a recente 01'- circules commerciaes e �anc,'ir.os .. a

dem do d.a do sr� general Commarr desta �id��e recebê:l-:e c�m gra:i- I ��u?i�:e bj�, em se�são_ ordidante da ) a. iRegião MiFtar o de satisfação a decisão co gov�r-; nana, a ·\._.orte de Appeilação.
Ministro da Guena ordenará no brasileiro em consequcncia da II Dentre a rnateria a ser J'uL:tada

I
. .

<>

çm�r,�ã que se

a.
ora mguento. a �ual foi ,r�stê1beleciJa,. e�n parte, (lll Jesta,ca-se doi3 p.!d;do.; de: or�em

respeito da presença de vanos mtercammo commerciar entre o de habeas corpur, tendJ com? rm

"íficiaes "do Exercit�; na re\wi.ãO I Brasil e' a Albmanha na base �<:"II petrantes � advo6."Ido, Joé Col!a
-le ante-ontem da Alliança Nacio- compensaçã_(,. De5de então, I 7 G � ,,0 por Alfre.:iN rach e comt>a
nal Libertadora. Junho, a Allenanha entro:1 nova- nheiIP3 implicadJs nos aconteci-

Entre as offíciaes que serão mente a comprar tod05 os produ- ·t:ne.ltos, de Canoinhas; e Wlade
interp�))ados comó incur:;os nas' dos brasileiros ,de:: €x;Jorta;ãq., mir Uwaroff, cid:dão russo, que
disposições regulamentares 'e no com excepçã') do ,algodão. E:1l:re se acha preso na PenitenciaJia do
"aV150 n. 98, estão o capitão aqudles primeiros está incluído o Estado; -'a dispo�ição da Chefia
Barido .. Oest, que presidiu a café. Nos mesmos circulos refeli- de PoliCIa, como incurso na Lei

...l. reunião, major Costa Leite e ca- dos acima fazem-se inge_ntes eS-1 de ?�g!;rança ��cional. '

.ri pilão Triffino Correiq, que fazem' forços para -lue o algodao ente,,:: Resoiveu a Corte mal1dar bai-

parte do directorio da Alliança. na lista dos produdos negociado;' xar . em deiigencia, o pnmeIfO,_
na me�ma base d� compcr15ação. I para in(ormaçõ�" e julgar-se in

Com rae para vos con ven-
Mostram �s inkreS)acl�s que � �i. co npetente para o segundo,. visto

cer O f�rmiâavel e economi l'emanha Importa cafe bra�dClro () me�mo, ser de competencIa da

co SABAO\ INDIO. I porque deseja. Justiça Federal.
--------------------------

.J

PRÊSO O PEPÊ

PERFIL

Demostenes indígena famoso•
Agente da "Costeira" nl Lagunl.
Insinuante, habil. maneiroso,
Conquista dos applausos a fortuna.

Eleito por mercê do glorioso,
Nas horas vagas fôrma na communa,
E com seu verbo intrépido. fogoso.
Vai tapeando a todos da tribuna.

Readlnissão dosA Russia Veio de Minas. mesmo de encomenda,
Para montar no Sul a sua tenda
E combater em pról dos opprímidos.w

vai CO�1stru- funcc·ionarios
ir 16 aviões 4 ranfe ,a

gigail1rl:es

demittidos
dictadura

du- Defende a garotada. os proletarios,
O jornalista. o pobre e os otarios.
Mas elle é o principal dos defendidos•••,

P. P.
Os

-0-
lesivos praticados
interventores

actos pelos

'f'
I

MOSCOU, 8 (G)- O go-
verno russo determinou a cons

trução de 16 aviões do iypo do
t14raximo Gorki. Esses novos apa
relhos serão comtruidos por meio

de subscripção popular já inicia
da. A quantia recolhida até

agora !Jaca esse fim�attinge a .

68.000.000 rublos papel ou .

t 4.000.000 rublos ouro.

--�--.
--$--

RIO, 8 (O) .�Ao qu� se nO"lcia, o sr. Getulio Vargas
no ulimo despacho com o sr. Vicente R:ío, ant xizou este a elaborar
as instrucções que se tornarem n�ce5,ari;; s para a execução do dis
posto no paragrapho unico do artigo dc,zuilo da Con6tituição de
Julho.

Deixará
a pasta da

iViarinha

RIO, 8 (C) - Depois dê
receber seu diploma de deputa
do pela velha proVInCIa, curno

representante do Partido Radi
cal, o sr. almirante Protogenes
Guimarães. ministro da Mariuha
se afastará de suas actuaes func

ções, optando pela cadeira que
lhe confio\! o eleitorado Huminen-

$'_

Sessão
flJi1emflravel

Jt

"

Uongresso'
do Partido Li·
bertador

Memo:avel por muitas razões;

pelo numero de oradores .ir.scri
ptos; pelo ardor e arroubo orato·

rio dos parlamentares, qUe POULO
uffcit05 as d,scusões õe d 'savicram,
confundindo-se,' pela tremenda bor
rasea desencadeada na casa ond,,:
se forjam as leis e, mais aind�,
pelo grande numero de popularés
que curiosos com berreiw ench>
ram as galerias, trazendo ouvintes
aos srs. deputados.

PORTO �LEGRE, 6 (G)
_:_O Directcrio Municipal d:J
Partid� Libertad,H suggenu a I

Directorio Central que o Con
gresso do partido se realize ('m
setembro, em Santa Maria, visto
facilitar assim a concentraç�o ele
elementos de todos os pont( s do
Estado.
O Directorio Munic'p .1. diz

que o congres5o contribuirá pari!
acelltlar a fusão dos Partidos Li ..
bertaclor e R( publicano, sobre
bases duradouras.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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( Todos te vêm, 6 meu Dante, Vila Nuova é o artista que re- sobre qualquer assumpto ou então

passar entre os homens, embuçado faz a seu capricho, escolhendo e no acto de assistires com muito
e carrancudo, sem lhes conceder deformando,·;a historia autentlca gosto espectaculos públicos, na oc

um olhar, completamente absorto de uma adoração juve lil; entretan- casião da entrada solemne de um

em pensamentos mais altos que as to desse mesmo livrinho appren- heroe militar, de uma procissão, Amanhã Lionel Barrymore
torres e as nuvens. Sabemos de-se que tu gostavas de Hirtar ou de uma festança popular em e Marie Dressler um dos

quase com certeza que t'\ eras re- com outras mulheres, de cortejar honra primavera. melhores films: 'Retiquia de
trahido e bastante altivo; que moças e de ser até cortejado por Jamais poderás convencer-me, Amor film este que o 'l(oyal
sentias uma admiração exagerada alguma dellas. Emfim tinhas o por mais carrancudo que te mos-I exhibirá em sessões Para To

pelos teus semelhantes lê-se claro pendor natural, proprio da gente tres nos retratos mais antigos e dos.
Das linhas e nas entrelinhas das nova, que te levava mais alem dos conhecidos, de que nunca retru

tuas obras em prosa e em verso. sorrisos, angeJicos, dos curnprimen- caste com motejos aos motejos ou

Mas a mim italiano, a mim tos e das palavras rimadas; e tu que nunca tiveste negocios com

toscano, a mim florentino, nin- mesmo confessaste que a luxuria bufões. Dize a verdade: não pa

guem me poderá convencer de havia mais de uma vez impedido ravas, às vezes, para escutar UM

que tu vivias 'sempre assim, solem- o teu caminho. E confirmam essa violeiro a se esguelar, numa encru

nemente distrahido e amuado. Is- tua confissão os biographos mais zilhada, entre camponios attentos?

so, na verdade, teria sitio uma mais antigos e certas historietas Nunca entraste numa roda de P?"

força. Não é possivol que um que, posto não sejam de todo pulares embasbacados em roda de
homem seja continuamente, em verdadeiras, contem, mais ou me- um pelotiqueiro ou d : um Iuna
todas as horas do dia e da noite, nos, elementos provaveis d� uma bulo de praça? E não foste tu

aquillo ..que elle realmente é no tradição antiga; pois não ha ne- quem um dia emborcou ·0 copo precisa-se comprar uma casa

h d d Para pequena familia que não
fundo da sua natnreza; só em al- n uma razão seria para affirmar á vonta e e, epoi.s metteu-se a

seja afastada de centro
.

ur

gumas horas e epocas da vida is que tu, em moço jamais Ioste ven- gracejar com a mulher do taber-
id II ? bano. Offertas por cartas a esta

50 é possive], Podemos fingir e CI o por tentações i icitas. neiro e com os arrieiros. E não te ...

d d b M f· d d I b d II t di d f' redacção com as tmciaes J. O.
ar-nos ares e gente a soita e as em irn, mesmo p.)n o e em: ra aque e ou ro lã e irn

.

magistral; mas parecer não é ser; lado estas insinuações, que não d� Setembro quando entraste nu-na

I p". I V,cnde-se um

seríamos uns hypocritas, isto sim, são absolutamente inverosímeis, vinha romanhola e mataste a sede. Iano Zeltter Win-
e, mais do que hypocritas, pe- parece-me ver-te, nas esquinas e com um grosso cacho de uvas

.

kelman, novo.

dantes. nas viellas da velha Florença, na- furtado por e,sa mão que escreve- Tratar nesta I edacção, -0-

Mas tu, Dante, apezar de não morando mais de uma dama gen- veu a Divina Comedia. Por preço de occasião, Para o Norte até Nalal- cartas registradas 18 horas
-te faltarem defeitos, não eras nem tilissima, dsquellas que fizeram Já não quero dizer que chegas- Todas as segundas-feiras: es- Para o Sul até Porto Ale.
hypocrita nem charlatão. Não te palpitar açodadamente teu cora- te ás canalhices de um Folgore o

Dr. Pedro�Je IMoura Ferro calas-São Francisco, Para- gre: Todas terças e sextas
aleitavas o rosto para inspirar re- ção de poeta jovem, de philoso- de um Cecco, Ao contrario. Sem Advogado naguá, Santos, Rio, Victoria, feiras sem escala.
verencia ou incutir terror ás turbas pho noviço de gentilhomen pobre, pre guardaste a tua dignidade, Car�vellas, ��Imol1te, Ilhéos, Na Agencia ás 10 horas.
dos caminhantes. Eras theologo, de partidario utopista. Ora ao E que o teu amor proprio e teus Rua Trajano n. I (sobrado) Bahia, Aracaju, Penedo, Ma- No Correio ás 10 30 horas
eras philisepho, eras propheta, e sol da manhã, ora á nivea luz sentimentos elevados ajudavam-te- I ceió, Recife, Cabedello, Na- Cartas registrad�s 8,30 hs.
tinhas as tuas horas e os teus dias do luar, eu te vejo espiando uma a conservares teu decoro. Toda- tal. Para o Sul até Buenos Ai-
de concentração do espirito, de donzella que dobra a esquina uma via, em certas horas, nada mais pARA. chamar uma Ll- Na Agencia ás 17 horas. res: Todos sabbados e do-
recolhimento e talvez de arreba- janelIa, onde sorri um belIo e que homem é qUe! tu eras; de bei- mousine' é sódiscar O

No Correio ás 20 horas. mingos escalas-Porto Ale-
tamento extatico, Mas eras tam- pallido rosto de mulher; me-smo lOS e de sorrisos é que lu tinhas n. 1.222. O unico cartas registradas 18 horas. gre, Montevidéo, Buenos Ai-
bem um homem completo, até de na igreja, e tu próprio o contes- fome; o que t� apetecia era brin- telephone das Limousines. Para o Norte até Natal e res.

mais: eras um homem com todas saste, não te pejavas de . fitar as cares ou apreciares as brincadei- E�ropa: Todas as quintas- Na Agencia às 12,00 horas
as concupiscencias, phantasias, bellas senhoras, até o ponto de ras dos outros. felr�s escalas--Santos, Rio, No Correio ás 7í3�\ .horas
tentações e fraquezas que são pro- ser notado pelos circunstantes. E A tua vida infeliz obrigou-te um rio, de seguires com os olhos Bahia, Natal. Cartas registradas 7,15 hs.
prias de quem ainda não está de P�gto q�e ? amor pela =angiola a solicitar a proteção dos -pode o vagar e o defazer-s« das nu- Na Agencia ás 9,30 horas. I

.

todo livre dos fermentos do san- glOvamsslma» jamais fosse em I rosos, e a estes não sempre se vens, de comeres uma fructa ma- No Correio ás J O horas A m r)çO ao

gue e do peso da carne. (Aliás ti empanado por um pensamento pode mostrar um semblante tru- dura; de' alegrar�s o c�ração Cartas registrados 9 horas. sr. M d.Oedo
tambem os santos mais perfeitos, menos do que angelico, acaso po- cu lento ou absorto, tanto mais com um copo de VInho SIncero; Para o Norte até Rio de SOa reS
em certos momentos, comiam com demos estar mesmo certos de que podem, esses graudos, julgar por

de afaga�es o cabello sedoso de IJaneiro e via Santospara Mal
satisfação seus gafanhotos ou seu tu não olhaste nunca para outras uma falta de respeito á sua digni- um menino,

"I
to Grosso �Todas as sextas

pão secco, e não desdenhavam meninas com eS�.a .perturbação na- dade a expres�ão do rmto de
_
Des�es momento da .vlda, que feiras: escalas-São Francis

sorrir e até gracejar.) tural, que não é sem peccé;H:!o, e quem está pensando. Com certé- �ao mUito pouco conhecl?os, mas co, Paranaguá, Santos, Rio
< • Eras um homem, Dante, e que é prolJria de toda pessôa moça la mais de uma vez as circums- qU,e talvez fossem os mais agrada, d � Janeiro.
fôste jovem. No entanto eu, em que não] seja nem apathica nem tancias te obrigaram a pronunciár veis p�ra o teu �oração, ha; aqUi Na Agencia ás 17 hora:;.
logar de imaginar-te sempre o;::cu- santa? palavras inuteÍs e futeis, a sorrir e acola algllns slgna(;s nas ,tuas No Correio ás 20 horas.
pado na leitura de pergaminhos. � mesmo depois de passada a disfarçadameate. obras; nenhum 'p0re� nos, hvros

com o rosto franzido pelo esforço mOCidade, durante o teu exílio, E depois dos longos dias e que falam de h. Da-me lIcença,
da meditação, gosto de ver-te acaso podemos com toda certeza noites de meditação, de e3tudo, para, s6 uma vez, rever em ti

tambem nos rnomento5 humanos, aHirmar que tu, nas casas dos fi- de trabalho poetico, com certeza não somente o genio monumental,
demasiado humanos, da tua vida dalgos e nas praças das cidades, sentiste a necessidade de ver o

e martyr de sua prop�ias paixões
habitual'e domelltica, conservavas sempre essa carranca azul do céu e o verde dos pra-

e das alheias, o creador de lres

Imagino-te na tua ptimeira ju- de solteirona feiosa ou de um dos; de descansares sob uma ar-
mundos sobrepostos o julgador

ventude, nesta Floren«sa que flore- sombrio metaphisico? Eu te ima- vare, ouvindo o canto de uma
da especie humana•. o namorado

c:;ia e que tu amarás, mesmo noodio, gino, sem esforço, llQ acto de con- camponesa; de colheres uma rosa
de Deus, mas tambem o mortal

alé a morte; eu te vejo em com- versares com alguma dama gentil linda; de selltares á margem de alegre, o filho dos sol e da terr 1,

panhia de amigos. nem todos poe-
o homem humanamente humano.

� tas, a caminhar, através dos cam

pos, em demanda de recantos so

litarios,não onde hasebes de sarças
nem mUlalhas entre a tua mão e

as açucenas e papoilas dos pradoti.
Vejo-te a !:>rincar e rir com os

teus companheiros e extender-te
com eItes na gtamma e não s6 pa
ra contemplares supino o céo pu·
rissimo que domina do alto a ci
dade de pedra. fechada em suas

muralhas de pedra, mas lambem

para prosares á vontade e fallares
de Mona berta e de Ser Marti·
no; da cara estremunhada de mes·

tre Brunetto e das moças vistas
,_- durante a missa na igreja de San
ta Margarida, ou na de Santa Re

parata.
Tambem til gostavas de namo

rar e não 56 nessa maneira pla
tonica,· cabalistica e romantica,
de que nos falIa a Vila Nuova,
feita de suspiros, choros, visões,
sonhos, mensuras e de!maios. Na

,<

.".!� GAZETA Fíoríanopolís 9-7-]9�5

De cinemat ;o
Mais uma vez para encan

tar ainda os que não o assis
tiram o Imperial apresenta
Frederic March e Anna Sten
110 bellissimo film, talvez o

maior da temporada: Torna
mos a viver. Tudo o que se

possa desejar de lindo este
film possue. Enscenação ma

ravilhosa; detalhes impressio
nantes de belIeza e mais
ainda: optima direcção.

GIOVANNI PAPINIPOR

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO, Porto Alegre
Exclusividade de A GAZE TA para o Estado de Santa Catharino,

Hoje ás 7 horas teremos no

Odeon, o leader, a continua

ção do maior successo da

temporada 110 seu gencro,
a bellissima opereta de Kal
man:

A princeza das Czardas
com a inegualavel soprano
Iyrico Martha Eggerth.

1·lSorteio em 271ide Julho
( Otganlsação de Allgelo M. la PorIa)

. Sorieios . tQdos OS mezes, com direito ainda
a B ON I F I CA çO E S em sorteios semanaes (Carta
Patente n. 102) e distribuições trimestraes peloFundo da ECONOMIA COLLECTIVA (Carta Patente
n. 9 de 22 de Maio de 1935.'

CARTEIRA PREVISORA DO LAR
�...::..�""'�-,�-�-""......_�.....,

RUA DO ROSARIO, 109 - TEL 23 -0770 - RIO
BANCO DE CREDITO COMMERClAL E CONSTRUCTOR

SEJA UM DOS PRIMEIROS A ADQUIRIR o SEU TITULO

UMA CASA P'RA VOCÊ II
Procurem prospectol o Informa,õ.s com os correspondente.

Angelo M. La Porta & Cia.
, FLO�IANOPOLIS - Edificio La Porta

Praça 15 de Novembro

--; J

-;
.

2

Pela nossa hisla ..ia
(Compilação de L. Nazareth)

DIA 9 DE JULHO-SÃO CIRILLO
�'�,-----__'�V6Jt:---

J 50 I-A descoberta do Brasil-Aos principes catholi
cos é annunciada, por D. Manuel, rei de Portugal, a descoberta do
Brasil.

1766-0 fundador da cidade de Lages-E' nomeado
capitão-mór, regente do sertão de Curityba o futuro fundador de
Lages, Antonio Correia Pinto de Macedo .

18 J 9-Fa/lecimento de um grande artista-No Rio
d� Janeiro? �allece o pintor francez Lebreton, que fizera parte da
missão artistica, tratada, na França, em J 816, por d, João VI, afirn
de fundar a Academia Nacional de Bellas Artes.

J 854-Fundação de um grande estabelecimento pio
-Em S. S�lvad�r da Bahia funda-se uma grande associação de se

nh�ras res'p�ltavels, com o fim de exercer uma das virtudes em que
mais se distingue o seu sexo-a caridade--imtitulodo um estabele
cimento pio para educação de meninas, com a denominação de Casa
da Providencia,-sob a direcção do padre superior das Missões e

das irmãs de caridade, encarregadas tambem de visitas domiciliares
aos doentes pobres. Es�e estabelecimento, que foi instituido na casa

imrnediata á igreja do Rosario, da Baixa dos Sapateiros, passou a'
ter maior desenvol virnento na propriedade da Associação no alto da
ladeir� do Alvo, onde ai?da hoje presta incontestaveis :erviços aos

desvalI,dos e tem progredido de tal ordem, que se acha propagada
�elos Importantes estabelecimentos: Instituto Joanna Angelica, Atel
lier São José e Casa São Vicente. Em J I de janeiro de 1880,
proced�u-se. á benção solenne da primeira pedra tia importante ca

pelIa ali edificada, em honra da Virgem Immaculada, cujo estabele
cimento de dia para dia vae sendo augmentado.

J 893-0 inicio da revolução da esquadra-Com os
ultimos acontecimentos do Rio Grande do Sul. as autoridades na

vaes permaneceram em completa promptidao, O Republica recebeu
ordens para sahir com destino ao sul.

Fechamento das malas
Aéreas Candor

RIO, 6 (G) - Mais de du-
lentas senhoras offereceram um

almoço ao sr. Macedo Soares, o

qual se sentou ao lado da se

nhora Getulio Vargas.
O sr. Macedo Soares foi o

unico homeM presente ao almoço.

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

Dentro de 24 horas o devolverá. completamente reformado, com elegancia e perfeição.
Não esqueçais o n. do Telephone 1.418

------_..•

_._--------------

Alerta petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções' nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

.

O p�st� CHIC, ,o preferido pela garotada in-
telhgente dlstnbue cublçosos premios e de real va
lor e utilidade.

Além dê valiosos brindes receberás garotoamigo, desde que apresentes 100 Coupons uma cai-
xa com 100 balas. 1

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POS�O CHIC, porque cada caixa traz premios es-
pIendidos. .

.

Nã� é fanfarronada, já para mais de 200 cou- Ipons premiados foram distribuidos em 3 dias! .

--�--:-:--�'___';"'_"�-!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Matríz: FI..O OPOLm.IS
Flliaes em:

Blumenau - ...Joinvilie Sao Frarlcisco Laguna Lages
iV!ostrt..!ario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçao de Secção de

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACI-UNAS :'
Morins e Algodões Machinas de beneficiarjrnadeira �
Lonas e lmpermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas tJ\\
Tapetes e trilhos, Cín.ento-ícrro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: [arados, ��
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r�Linha para coser e sergir

" Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores �\t1
Lã em novelíos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos

'

��"Sabonetes e Perfumarias rQS Material em geral para transmissões: ;eixos, �Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras rnancaes, correias de couro e lona '

�

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes g�l
'Toalhas e -guarda-nap{ls

l' Arame ele ferro - télas para todos os fins Automoyeis e. C?minhôes F.ORD Peças, acces-

��, Sapatos, chinel!os, meias" Productos chimlcos e pharrnaccuticos sonos, serviço mechznico �J
, Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER, �

'l.'� Charutos «DANNEMANN» t , Debidas r�acionaes e extrangeiras Material electrico em geral
.:' �,

I � Empreza !'Jacional de f�avet'6·a(:!80 ,"Ho'E:'�pcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna' e "Max" �
�

, Fabrica d� Pontas "Rita 1V1aria" - Fabrica de Gelo "Rita tv1aria" .. - Estaleiro "Arataca" ta
iJ��M'��,�'��e K�!!����&�!'f�(I��������;M!tV'AV�VAVi!�!�
,-------'_'.

'

,

----- -,,-'- ,,'
'

C elheiro

ICompanhla ,Allia,nça da, Bahia I��,e_'__.:.:_�':"',,,,,,,...__,,,,,� _

__?��,'õIIlll"',!"",,-:_:'____""II' V'" de-s �,�asas na "rua ons-71ae
= =, 'e "'''_-=> e_,,".. _ "-"'-- .._- � II! � 'l.'if< n�, ,iii '�!I. 16 81

h eli v&�el iarra n. 126. 130, e
,

.... funaoôa" cm 1870···

.'
� ,I �On"ii·e�'iai1.iia

, 'iJ1Il'ilquln O,,' ",'
�

ma felipp� Sch�idt .41, �;t.a
SE6UROS TE:'RRE5TRE5 E mARlTlmOS 'I I I ..

"

I
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmid! com

,
Incontestavelmente A Primeira no Brasil ! :1 E:p:c.�all:ia��s �m, cararncllos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fa_?íiea de movei� na. rua Consel��",,�

I c.pltal reallscõo ,

"', �',
o.ooo-oooeooc II

� c�m;� vas, v inhos finos

e,te. ,

. Mafra, para informações com o proprietário Paulo Se,� ;!]
,

Reseruas mais 132. . I· - 36.000:000$000 III
'.

fOrneCe doces de todas as qualidades para ca- per.
. . -.-

Receita !m 1933 '. " 17.762:703$3(1j
,

� sarnentos baptísados e bailes'lrnrnouele .' ,13A7Z:299$3{)9 �
..... 1

,-�' ',to;)
, I co •

r .... ............... _

Respon!1ablllôades cesumtõca em 1933 2.3é;9.c,:J:;J8:432$8f6 3 I� R,,'cTAlII' -\Nrp A LA' C'ARTE' ,..

d PASCHOAL SIMONE S.' A.
Nas grandes lucras que desde-

(Estos respon5ablll,ôade5 refrrem-52 sórnente 005 rcrnue (',P �1'1 c.,) � ,ri! 1" • no pnrneiro an ar bram no campo da actividade so'!: t,

I �'}�r�p�::�A���?RTES, que são os DOl5 W"-l!C05 c:r. que � ii, T H E O D O R O F E R R A R I LIVRARIA MODERNA cial ou commercial, ?"espirito mo-

Agentes, SUb"A9.lZnte5, e Regul,adores ae Avarias em toaoe OD J ,I" ,

RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUI,NA DA

I
demo e bem equilibrado utilisa o

I E t a e B I ( l' '" funõaOn em 1886

Is
a 09 o rcsu, nopr���;��·;ra���f�;:Ul) e nos p"rintlPCIZ!], "I� 'I s nUA TRAJANO) Telephone 1.194

-

À Rua Felippe Schrnidt rr 8 td�JéPlhone como .�" rodais, inprescin- ,

li ive das necessida es
Agentes em f'lorianopolis C'Amp05 LOBO & ('IA. .....,;;;.;;:;:-:-...;;;;:;;;;:;:..:__.,.".;.:,.,.,,� ....._- �1l

Ru_o c, mafra n,
.

35 (sobrado) ('aixa pos,,ial 19
,.

I,'
('alxa poutal 129 T\!I. auto 1004

P fTelegr. ALLIAHÇA Telep.h.1.083: I!
'

Co�igo Ribeiro End. Telg. co eSSorfl norma--

Escrlplorio5 em' Laguna e lIojahy Sub·Agentes em
� I' '

j
, SIMONE I i sta -- acceita alurnnos., ,," ..

= B:mena�_epLag::_�,_ M mua�
� fi10meno & C ia"'. i Tvpographla, Estereotyp'l

CURSD P�M�2\?N�ARIO i
,I Encaôernaçõo, Pautação, Tra '

� bclhos IZm Fllto Relp.uo etc. TRATAR á Rua Saldanhai
Marinho N. 1 Ó'

'

,

Secção de
FAZENDAS:

Sociedade In�mobiliÇ1ria Catlzarinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda' não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNE�.RIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptôrio e adquira U!vl. ou MAIS' lótes, Amanhã:
valem mais. '

, .'Plantá ,de' urbanismo' rooJerno devidamente approva9a
pela Prefeitura Municipal de São José�' cuja cópia ' acha�sc;
archivada na mesma Prefeitura.

'-7-
•

. .. -

_,

Um contrácfo de compra' d� t�rreno da Villa Balnearia é
o melhor p,e"ente de Natal que" V._ S. (Jode hrindaT seus !ilhos.

'.. �.. �
.

Llnôa Vista Panoraml.ca� >,o,
Esplendlôa pl'aia Cle banhos.

,ÇJptlma nascente ôe agua potauel.
Terrenos cO,mplrztamlZnte plano!> .

• ; • I
,_

A VILLA BflLHEARIA DI9TAtJ:
'

1000 metros ôo Ponte Herclllri tmz,
'800 ao C5ranae Quartel feõeral, ,12m construcção.

flOO ÕQ 15,r,upo Escola", 10s€ Bôlt�ux.
,

:
Ha s,éõe ao Districto João Pessôa.

�ivida pelas Linhas -de Qmnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Fl�ri�nol?olis -::-Biguassú.

,'� 'prestàções' mCn$aeS çiesde 30$000
.., .;90rleaaCJe se el1cp ...r�ga ao con5trucção de Préal05

0.:3 lóf.es aé).quit·j 1305, meàiante ,O pagamento õe uma entrada á
ut.sta e Cf' resta te em pagcupentos mensaes.

'" -�

ln/or"!_oçóes complf,tas, á Rua Conselheiro, Mafra, 82
PHONE, 1521

OU c01J1 O corrector EDUARDO NICOLICH

; Fabrica de Move1s Catharinense
D B

Paulo Sc'f")lemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

, i�:::u-c-t-o-ra-'-d-O-L-':�=1':
I Organi:tação nacional de crédito I �
<O para a; co-nstrução da casa proprl,a •
. :.

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO COVÊRNO FÊ..
"

"'j
DERAL, CONFORME o DECRETO DE 2'3-5--"1917

,', I t
,

SOB N. 12.475
•

QUALQUER INFORMAÇ�O:-:- Dirijam-se ao Repre-
,

sentante,� nesta Capihl, sr.
Joio Mailoal N!ls�jm�n1", ���
que se acha installado, com t�
escriptoril), á PRAÇÀ:�,5 tlE' ,G
NOVEMBRO' N. "25. ',- �

I.! ..,"!I
,

','
, ��I','1,

'
••

MA�,,!Z� RUA, 11 DE AGOSTO 25,A (sob.) S� �.Iq ,:.,i
• i '�:�

0,000------.I)••O.�l�

.' End. Tel. FI LOfvlENO "

• "

.

F L O R I A N O P O L I s '- SÀ O J ,0 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da,

ii elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

IIII Commercio por grosso de Sal, Trigo, FareIlc,
Xarque, Assucar, Cereaes, )etc.

'

,

Preferir o Sabão

E' a unica que garante os seus assOCiaG03 e of
ferece a maior van tagem com garantia em

beneficio do Lar

Inscreva-se hoje mesmo na Construotcra do .lar Lide,.
que obterás uma caderneta pela quantia tJe 10$03$,: com

, dir�ito a um sorteio pago, < I, "

Si a sorte lhe plotq�er no decorrer do sorteio adquirirá
uma casa pela insignificante quantia de:a$OOO.

Realiza-se todos os mezes, um scrteio, Luja ex

tracção será reatizada pela Loteria Federal do Brasil

IN010 de (Curitiba) fàbricado-:;'� Olein� ..,,:1.'

,,;'71

é dar valor ao que ',é .�am, é economiCD e rendôsa

'EXPERIMENTE VERA QUE SUPERJOR

Ll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ã d C t· a .. -I-O Proclamação, aos Bancarlos Junta Com-
X· p O S I ç O o· e n e n 1,;... c

- '. ':,-:� - Ci
-

FI
.. merclal do,': ., .-

•

>

," I ....• o ••• ..

e ommerClarlOS e o�
.

'
.

• , . r,>r Estado.. rr '.�. /'
•
.' .

'. .

�.". -

,

. F a r r o U P I l-h a
'

rianopolis!
Os trabalhadores d� todas as demais classes acabam de orga- DECLARAÇOES DE FIRMAS

nizar, nesta Capital. a COLLlGAÇÃO DAS :ASSOCIAÇOES COLLECTIVAs E INDlVIDUAES

PRRL�TARIAS D� F�ORlANOPQLIS. orgão, qu�( dir,igi9°; No. do Re s. 1467
como �rá por U�éJ. directoria composta, .d�·"m,embços de . todos,' os

D t '!tI 6 935di f'l' d
.

d' d di a a - •

syn leatos.,,' la o�, supenntem era to. as as .suas, .. questões syn icaes, 'e ",

sejam 'de' caracfer collectivo ou mesmo individual. oUere�endo, DeSchettini & 8{isighelli, pa.
assim•. a 'de�esa não' s6' do s,Yndicato colligado, como tambem de ra a exploração do commercio de
qualquer socto da mesma entidade. '

.

Publicidade em geral. com o capi-, ,

A re<1liiação em apreço não é uma innovação de Florianopo- tal d� rs. 3:000$000. nesta.
lis; é antes a continuaçãp do que se vem faz�n�q. em.todos os. Es
tados do Brasil para a unificação. cada vez mais estreita, da gran
de famili� operaria. nacional..'

Diz�r d�'todas
_

�s
.

finalidades da Colligação ora fundada seria

superlluo, pois ..que .o trabalhador brasileiro conhece bem as suas

proprias
'

necessidades •. sabe perfeitamente quaes são as condições
'prementes em ,que ',se acham os que labutam no labor quotidiano do
«pão-nosso-de-cada-dia ..». .

..

A� reivié.dieações a defender, em quaisquer das classes colli
gadas, serão ..

muitas e todas ellas justissimas, estamos certos disso.
Em primeiro' plan�� como bem sabeis. se acha a reivindicação do
SALARIO MINIMO DOS BANCARIOS em que se empenham D� Fertstschit & Cia., para a

tão denodad'ãinente os nobres companheiros dessa importante classe. exploração do commercio de [abri
reiyi�dicaçã.o' essa,

o

tão justa. tão humana, que todos nós, trabalhado- cação �e' moveis, etc. com.� capi-
rês d� outras: classes, palpitamos dentro do mesmo anseio, acom- tnl de rs. 60:000$000, nesta.

panhando 'passo a passo. .com o interesse de irmão para irmão. a

marcha de tal questão em estudo ma Camara. Federal. .até . a con

sécução da, victoria que empolgará 8 toqo� os componentes da , fa�iHa
proletaria brasileira. O. Colin & Cia Ltda, de Join-

Banearios e Commerciarios de Florianopolisl Vós sois tambem, ville, alter�ção devido á '�ah�da do
como nos.' classes de trabalho. Vós lutais. igualmente como n65, sócio Guilherme W�lter. a firma
co' tra todos 05 males que nos affligem. VÓ� tendes, como todos os será composta dos sócios: Otto
demais trabalhadores •. o. mesmo. affectuoso laço de solidariedade

.. que Colin" e Max. Colin que assigna-
reúne sob o mesmo tecto. o proletario do Brasil! Necessitamos, pois; I rão a firma.

'

o vosso valioso apm(_), á colligação ora fundada. Não podemos pres-
'

cindir da vossa colleboração .. Vos soes. classes <leaders» <e�tre â; No, do Ref{s:.147/
demais. Em tod.ós os �stí1dos do "Sra.si,·� classe.de ,bancarios repre- Data 22':'g-f):)5 :

l-Preparar convenientemente o seu mostruário e dar-lhe seguro acondicionamento :pa�a senta o' valor' máiilUo. da: intellectualidade trabalhadôra' de nossa
D F I" S l 'd & C'.

d P
.,'.
A

. r'

d 1 d
.' .

I e ecu mo cnroe er 18.sar,oba o transporte,
- .

atna. ssnn tamaem a gran e c asse os commercianos .. pe a suu L d
.

I
.

.

"d
. d.,' .. 2-:Depóis d�' prompto o mostruario fazer entrega á Prefeitura local para remette-lo segundo capacidade de acção e pelo seu espirito de união indefectível, .. � ad• pafra aI exp oraçã,o. e 111 us-

as instruccões que 'tiver para esse fim. Na d
.

di d II b
'. . tna e ecu a3 e annexos, com o

� °f,poéemos p�eselD ir a vo�sa co a oração. p�IS
11
que a

capital de rs, 80:000$QOO em..': 3:"""'fáctuiâí o' mostruario em .3 vias. collocando uma via da factura dentro do
.

acondiciona- vossa tare a assaz Importante: onentar com. o vOS�Q. lote ecto as Ri' d SI"mento�do mostruario e enviando a outra factura á SECRETARIA DE ESTAOO DOS .NEGO demais classes trabálhadoras.
. '.,

o ,0." li.

CIOS DA FAZENDA. VIAçÃO. OBRAS PU'BLlCAS EAGRICULTURA - Fiorianopolis� .. Bancerics e Commerciariosl Estamos certos de que não tergi- No, do Regs. 1472
A 3a�. �e�e!á ser endereçada ao' dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á Exposição' do versareis ante o nosso sincero appêllo ,em prol, da COLUGA-, Dalq ,� 22-{i-935CeDteJ)a_lio·:F!Vro�_pil�a, PortoAlegre.' ÇAO DAS ASSOCIAÇOES PROLETARIAS DE FLORIA-

'4-I..;ogo que f�zer a entrega' do mostruario á Prefeitura local, eommunicar a entrega feita é NOPOLIS,' pOis que ena conjugará todos os esforças' .possiveis para j De 1- Wolff & Irmão, para a

SECRETARIA DE 'ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA. VIAÇÃO, OBRAS PU'- um trabalho efficiente e ,:oordenado em tômo das justas aspirações explo�açªQ do çommercio de her
BUCAS E.A�RICULTURA; �dindo ao sr. Prefeito um recibo,que documente .a entrega.

.

, das classes trabalhadoras. dentre as quaes se àcha; como' jà -dissé': va- malte; fumo. madein\s e etc.1

5-'.Realizando-se a inauguração da I «Exp)sição do Centenarío Farroupilha» a 20 d. S.t�'"· mos, o advenio do SALARIO MINIMO DOS BANCARIOS! com
_

o capital de rs. 400:000$.
br. do oorrent•. anno. o expositor -deverà fazer a entrega do seu' mostruario ás Prefeituras locaes

' .'

Não vos ni�streis indifferentes ao nosso appello. teótbrae-vos �m. Joinville.. _

dentro do mais curto prazo possivel. não excedendo. porém. do dia 30 11. Agosto, para que haja de! ,!1u� sois" �omo nós outro�, �abal��dores a�àláiiãaos' e Jut�-;;��-c�
_.

No. do Re 'S, 1473tempo de S\la arrumação nos «stands» respectivos e para que o ·Pa.�jJllão de Santa Calharina possa ser mo nos o�tros, em b�sca das �onquIs�as; q�e Visam attender as vos-
Data

. �9-6-935inaugUiÍicfó: ríà'âãta'fixada"p'ãia a áberturá""do �riam�n:
. , "

sas e as nossas propnas necessidades ,de Vida. - '.'

. ,,.
BaQcarios e Commerciarios! A COLLlGAÇAO DAS ��S-:

c

De Antop'�'o_Bernardi�o p'erei-.
SOCIA,ÇOES P�O(_'ET��IAS DE �t.ORIANOPOLlS é a ra. para ii exp1�raçãQ dpl comIner-,

�__aaj�.. ' '., •• •.....� grande casa que nos construlmos para, abngo s�uro das nossas clas- �jo ge _ �m�arinho. miudezas' e.tc:,

i'�
"'f�,

I
ses� . '.' '.. ...

com ,o c�pital de rs. 4:000$000.' • j ',' • -

,

• Entrae. pOIS, e sereis recebidos com a nossa mau Justa;. lIalls,,: nesta. .

•: ·1.'8,' .... ; .....�.'.'. '- D.. .:E".. ,· ';,' J Ul..,. " "L" H. 0_,' !i�;�,Porque v6s pertenceis tambem.� grande familia proletaria bra�.... .

•

.

- -
..... , -

"'tNTRAE·.A CA�A É VOSSAI '

: PrefIr� sempre· o megua-;
• . _:..'! -

.., I
,.;. Flonanopohs.4 de Julh()de 1935.� lavei SAB�'Ov

•
.• " PELA .cOLLIGAÇÃO: IND'O,-de, Cuntyba ..

Sebastido Bousfield Vieira-Secretario . '. ,. -. .

• C O I.J,L O S5 I'_.L, SO R� E I O:�. ,.:; loão'EulaliQ daSi[oa-Thesopreiro V'ENDE-SE '-uma.pequena ca-

." i\ \., ( i!
SYNDICATOS COLLlGADOS ��_na-Rua Gen�.ral ,�i�ten:,

S d· dO' C '.' C' ') S d' d court n. I j.- maIs �a� pe-yn Icato os perarlOS em onstrucção IVl, yn Icato os ;
.

h I
.

(,id
"

Operarios
.

em Padarias, Syndicatq dos Operarios Graphieos, 'Syn'di� :<JQD·'�at� !!S uhm cl a5e2t gran e a rua
. •
'.

. , .! uar e :c ute
- ,

cato dos Operarios Metallurgicos, Uqião dos Operarios Estivadores. 'A:.
'-

'CAFE'U
.'

dE"
.

"d H' "R tratar no ES
mã� ,. os, mp.r_ega �s em oteIS,. estaurante� �. Congenel'tis e TRE6LA ;"

Syndie�to dos,Tra��.I�adores em Arrpazens e Trapiches. .

....

�������
,

. -

! f' ,�....
,.',. .

l . ;..-

. B�anco ·de
Crédito" PO�

.
"

p·ul.aJ�e'Agri-
�co"i'a.de Sân�
"

ta "C:,àtha-r; 11 ã�,
. ..

(Soc.,:�oop. Re$p:.í.:tda.)
Rua TrajaDO n. 16

_,

o

(Edifiéio proprb)

Capital. 136:700$000···
�eS�t�I!..� >�. 56:4.2_4$_�9a,

. RECEBE DE;POSITQS
.' PR6AliDO ..Dp·,: .� .

�� ....

'

-

SEGUINTES JUROS:
ele limItada 5'1. ala.

100$000, ;CIC. Aviso Previo6·1. ala.
20$000 Prazo FixQ g·l. ala.
I O$QOQ: �;iiiiijiiiii;iii'_"_iiii"'_�.=.�C" .,� .. � .; '?'"'; ,.t· . 'l-"

"' ..

DE.VEIS· CONTRIBUIR ",·PARA::MINOR�R: os' -SÔFFRí�
. .�-

MENTOS DI\' COMPANHEIRA DE. j.!l'4' .' '.

POBRE OPERARIO .'
- '.

f 110.� .

Augusto Silvano. o pobre e U)felít operario que faUeçeu �m

consequencia 'do horriveFd�sa�tre occirrido na chata, Carfzm,(illda'l�, .

-te SoiJia .deixpu sua deSolada corIlp_anhei:'8 d. Frantelhna' Vieira,
e alguil�. filh�,�� ,Folllple�J)��_�a:,�9fffe�do .as a�rur.as do d�ti�
no, que l"'e5 'reservou dIas do! trlsteza, de. dor e de tortura.

I
' Bem comprehendendo. esse transe angustioso. 'porque 'está

pa�san�o �
.. infel�z �om�an9�jf!� do h�nesto!J���ü.?so e zeloso. ope.-

. 18fl�A,ugust�. ,:�lly�n9.,..if Gaz.e.!a�r� .

e�'�as':.�lumna�I::��'D�
" §r.t-,

-

• 'bsc��? �!D��f�v�ttdact\l�l,�.. I?�Q��11 mu�r.;.�; .

�
'
.. '

"
'

Com eise gesto" as.im pensàmos, poderemos lhe nunorar os

soffrimentos.
lAg�!1,e �.Jpn,�çionarios dp L10yd
Por alma de Maria (enviado anonymamente)

...II-N.ltll.....�=-===========.'============:.IG__� A Gazeta .' .'
. .'; 'o .,..:'

. O ,p'a.vilhão catharinense

Inatruaçõ••. ao& exposit.....

-.

, .

".

NA

"CREDITO, MUTUO PREDIAI!',', , .'
---

,..
1,

"I -J

.
-

Premies em mercadorias
.

" ,

5:57:_5$0<:)0.
'-'F?Or' 1$660

. . J .

I
,

Com esta insignificante quantia podeis habilitar:"vos á felicidade Qa.
. )._

OREDI-TO MUTUO PREDIAL I
. A ..CREDITOr MUTUO::P-RE.-·
DIA E..�' 'destaca-se das"mais: sérias e vailfaj6'saª �o.ciedades pod}t.te:ll.-
a joia qe entraqa é accessivel á todos-· .$000.,

.

,.......

'

-----_ .. _--._. �. _',' .'

,
'

-"Exi·ge ar;>enas a 'contribuição de
1$000 para ca�a sorteio.,. ..:'

..

"abflitai�yOS ! 'lnscrevei-yos !
"�'���;.�,.". ':, �:H� --:.�<_e�..

"

:t� �':�, ���ii�{·.F:

Mê$ .de, Junho

No. do Regs. 1468
Data 8-6-935

Irmãos De Simone. para a' _ex
ploração do commercio de restau
rante e bar, com o capital' de rs.

3:000$000. nesta.
'

. .

No, do, Regs. 1469
Data .. 8�6·935

"

No. do Regs. 1470
Data 15-6-935

car,i·tativo's��J
2 • •

....
-

....

..

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

1$800
1$300
3$000

Ffe908 correntel na praça de Limpos leves kilo
FlorianopoUI Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500
C

.

5 2 kil 5$500
Gatos do matto uma 4$000

ruzeiro e lOS
L êdi 30$Indiana 34$000 ontra.s me la uma 000

ASSUCAR Grax3nIl do matto uma 3$000

69$000
Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000
Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes u-na ':$000

49$000 Veados mateiros kilo 10$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de oU ki!os
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

...../ SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

Mercado do RIo
FEIJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo 1 8$000

DIVEnSOS Branco especial 23$000
Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa

.

35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 1 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 A Ih E
.

.

I 40$000
d k I 7$500 gu a specia

.

Vélas e cêr� i ? . Agulha Bom 37$000
C:�ampos p. o;ra kilo 1$400 Japonez Especíal 38$000

. CImento Maua sacco 16$500 Japonez Bom 28$000
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 Bica Corrida 25$000
Arame .arpado n. 12 r�lo 28$500 MER�ADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rolo 31 $500

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000

IVassouras 5 fios dz. 22$000
MERCADO CALMO

Vassouras 3 fios dz. kV-l'vvv

Xarque corxões arroba' 27$000 XARQUE
Xsrque sortidos arroba 25$000 (por kilo)

Mercado de Florlanopoll8 Mantas Gordas 1$800

Feijão preto saceo 17$000 Patos e Manta 1$500

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular 1$400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

rMilho sacco 12$000·
Batata sacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim saeco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 ara 6$500
Farinha Barreiros saeco 10$000 Cebo 1$500

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco 1$700
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1$600
Café em côco sacca 26$000 CAMBIO.
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
·Banh� kilo 1$900 51 Londres 91$000 93$500
Assuear grosso arroba 7$000 « Paris 1$260
Polvilho sacco 15$ÔOO « Hamburgo 7$6501Carne de pOl co kilo 1$500 « Italia 1$5651
Toucinho kilo 1$500 « Portugal $853
Cêra kilo 6$500 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 8$000 « Suissa 6$225

COUROS
« Belgiea 3$215
« B. Ayre$ 5$020

Refugos pesados kilo 3$000 « Uruguay 7$741

Limpos pesados kile t$OOO « Hollanda 12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO,
.

9Tor� ern 14-5 Ent ra3a5� 5ahlOos
5 a 14-5

12.759
20.199
1 t .356
6.218

Feijão '(saccos] -

Arroz
.

( » )
Farinha ( » )
Ban.ha (caÍJtas)
Milho (saccos)
XarQue (fardos

.'

12.298
16.876
11.179
8.645

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0QO

(Faltam as sahidas dos depositos particulares.

!5

,

I
I
II

Commercio, Industria A Gazeta

e Agricultura Médicos

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000
,13$000 Taboas lei largo 3x31 dz, 54$000 I27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ----------

,
Fôrro de pinho 16$000

SAL DE MOSSORO Taboas de qualidade 2x23 dz.
Sacco de 60 kilos 15$000 J 8$000
Sacco de 45 kilos 13$500 I Sarrafos l ,

1 x5 a dz. 6$000 I
Moido de 45 kilos 14$500 _

Indica:

Advogados

I Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone .n· 1548

Fecham�ntç_) de malas
TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS�

Na Agência ás 1 9 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE,:CURYTlBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edificio La

I

I
Porta Hotel \

_\

Dr. Cesar Avita Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João Pinto, 18rI'

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
Clinica cirurgíca-operações 11 horas i

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 �� Phone 1.618 Dr. Pedro de Moura Ferro

Rcsidencla:-R. Esteves Ju- Advogado
nior, 179-Phone. 1.285

Dt-. Miguel
�30abaid

==- -

Accacio Mo.!
"Expresso Hordeste"

.

Séde Porto Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHOES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

tório de 'advocacia á rua

Linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahfnda de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

ORLEAN3 URUSSANGA
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLlS

THEREZOPOLlS
até ,FLORIANOPOLlS

Viagens semanaes em 36 horas
.

Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia Íior às
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEmOS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

A�ente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
({ « Capital: IRMÃOS SIMOES-Hotel La Porta

Clínica Geral -- Vias firmarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

•

re I ra tem seu escrip-

Mais informações: Pensão Mó.chado, Rua João Pinto n. 29

Resid.i- Praça Pereira I] Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

. Visconde de Ouro Preto

I
n. 70. - Phone 1277.

I Caixa Postal, 110.

Refinação de assucar
--�---------------- -----------------�

. ,

=de=i

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

A SaudeI! I
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de rnolestias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecernos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannlco
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de rnolestias graves, etc. etc.

.'

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado" 3.6
----_.�, .'

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

.. ; ,

D0ges: Uma colher ()as ()e sopa antes õcs refe1çc23.

Pharmacia I.nternacional
Phco. Luiz, d'Acampora

ESTREITO STA. CATHARINA

mmrm 9 z..,.,mnm ..

Caldas da
Imperatriz

Todos as domingosl
Um passeio idcal-Jptima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Therrnaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
,

Omnibus da Empreza Santo Amaro

P reçO: Induindo passagem de! ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa,

RS.•5$000
Para informações e reserva de passagens: No.

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Màfra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Attentae be·m'
•

A Agenci� Moderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é' autorizada e. fis
calizada pelo Governo Federal e

possue a carta patente n. 112

... FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes" por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇAO com globos de crystal.
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �telos. são presenciados pe o povo ..

.�-���
....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'-I; m .,A data
'. .�' da pro.m ulgação 'd� A lt�li'a está se preparando a

� nossa cortstttuição proporção que vae sabendo dos

�����������������Im�,���q;�_"!,�""���=="_�",,,�,,,�,���
�',' resultad'4� dos Estados Unidos, Nã0 ha mais, quem ainda

� I . Segu�do estamos i1ffi)�ados, a durante os seus treinos. Uma acredite na eílicacia do jury
__O_·__O p_"_O__V_'__�_�,_ nossa Magna Carta será promul- guarnição de outriggers a oito da popular como tribunal de [ul

gada solemnemente nodia 11 de Universidade de Califonia, com gamentos, 'para cornminar

agosto proximo, em homenagem os ultimos resultados alcançados. penas e' rlerimir culpas, nos

á data, que relembra a Iuncleção está alarmando os meios despor- attentados contra e a vida e

dos cursos juridicos 110 Brasil. tistas de f�oma, que já se conside- segurança cios individuas,
rarn campeões, autes das regatas. Doutrinariamente O institu-

O
A Polonia, Allemanha e InGh� to jurídico do jury é forte--

�� �� -lJ!fI-� terra tambem aspiram vencer. mente combatido.
�� �!3 €J:..� A pratica forense nos of-

D � I FAPSTO Vl'RA' fiARA O íerece as razões de tão acér-

espo r't Ivau AM&mCA?
I -

rimo combate, proclamando
Redactor CYPBiAriO JQS�'

bem alto a sua inutilidade, o

-.::rw"'7mnz ",_ar ="._... _ _ ,- ..._.... ,..,,_. A noticia sensacional é o re- que equivale dizer" a sua

" " . gresso de Fausto para jogar pelo, Iallencia. .'
FlgU81r-''3(',\se e Avai.y ir2.o Arnerica, cujo contracto e de 30 O,Corr�l�doPov?, de ja-
peleja r brilhantemente no contos de luvas, 1 :200$000 men- r�gua, nO,tLcla a u1t1:na ses-

proximo domii"1Q:O saes, por dois annos, devendo alsao de jury occorndo na-

_

= maravilha negra embarcar no O-! que!1a comarca, o que merece
r ?� I d ceania, afim de jogar domingo ser divulgado:Lntramos na semana prepara-] a a vo J")�a- or novo. muito es -

O
' ., ",' '. I 1 '"

proximo contra ü Fluminense. O «primeiro accusado foi otiva para a grande lucta entre I forçado, mas não lhe co:n:)d,� GI flue dirá o Vasco? réo iustavo var: Byllard,[avanyenses e figueirenses, a mais ainda o commando de um ataqu: 1

que no anno passado, em
empolgante desses últimos tempos. como o do Firrueirens:::; Caldt!ira

- CHEGANl H01F 03 Hansa, assassinou com 14 fa-A rivalidade nos campos, exis- destreinado e cansado', ainda não UJR�U'u"'"UAYO'�,
..J cadas O seu sacio Alberto

tente entre os dois bandos, tudo pode arcar com tal responsabili- \Vollert.indica que teremos uma notavel dade e-Calico o "menino de ouro", O j'
d Chenam hoje a Santos os ve- segunr O reo que com·

. tar e sportiva no proximo do- a esperança do Figueiren1e, �

,

Ad I K
'

h d f teranos uru �llayos qn� enfrentarão, pareceu ao julgamento, foi
mmgo, no campo ,(') pho on- Aman ã, aremos um confronte �

De·dro Cha \T('S, quP cortou ad E b d domingo proxi.no, os paulistas, r , - y

er. m ora cê o, apontamos de team para tearn. Merece pois 1 O' metade de uma orelha de suatarnbe iI veteranos, cc'mmerclO y � 1: -

aqui alguns valores que, prova- registro especial e a attenção dos d
I d cerrará suas portas, para receber cara meta e, que era accu-

ve mente, tomarão parte na grano nossos esportistas, o encontro d d d dde batalha: Boos, incontestavel- acima comrnentado. Aluda dJS os rivaes de todos 03 tempos. O sa a e an ar em a ulterio-
i-s> será domingo 14 e TuHi. Gustavo, o barbara crimi-

mente o melhor argueiro da Ca- segundos quadros oilerecerá in- �

Id
'

. Clodoaldo e B,uthô Íarão o U;311- 110S0 de morte, foi absolvido.
fAZEm AHH05 H01 E: pita], Carlos o ponto alto da de- ter�sse como a o� pnmeiros, f!!.llo, Chaves, O homem honrado e

o

• 1
l' �' 1, _

iesa avahye?s� e B:tinl�o �!1l �OIS, �mbos as equipes 5�cunda- o

__, digno que quiz lavar daa senhorinha No.m",!Ia AGUC c.-lernento decidido TI<"o-trco 10- nas tem U'lI ponto perdido e'-I .

'

CI; d • , 1. de o

'"
, .:

'

'f, ,�'�" c

JUVE\lIL RADIO sua honra o escarneo e a la-
"

�� o, regurar, ....p�I�dendo d�) tando portanto empatadas. DIFUSORA ma que uma mulher perjuraa exma, sra. d. Ma.la Ada I dia e Chocolate o eixo numero \ ' , , .

Martins da �ilva. espo�� do sr" um. Aquino um half ,esquerdo F. C. D. Foi fundado, na catD:tal de �h:lalntIOrSO��efpOrll' csoa-nodeeemlltn�() .aManool PereITa da S,lva 'd d d'd
' ::> "U llc,r.

,

'" ,.

f>fQVdGltOSbO, l epeOn "!111
o e e�Jt�i Haverá quart�-feira

São, Paulo, por um grupo de Assim, esta se3são dd jury
'-'A?71LIT"..,rA-O Joga as TU dS; a �go o termvel." p:oxlma rapazes, o Jucc'1il Radio Difu- d ',., ' t I D
"U " (i d' 1 d' - d T' rel'll'ao do cOfi,elho techmco d" eu nos esse espec acu o s\...m

Uo In 10, nas con :çoes � leo-,
,. " I �

sora, com secções de foot,ba\l, t' Q 't
d 'w:; ld .

l' I Fed�raça-o C de Des[Jorto e comm(�n anos: uem ma ou
Estão se habIlitan o para ca- tlco e '" a '""mar ve,n se saden- I

�.

h k
'

.

('
.

l'
d 'I' d' I Ciu;nta-feira da sua directoria, ' aE 'et, . tennlS, e outras. com 14 tavadas fOi abs:), vIda

sar, no districto de João Pessôd, ta,: o, nva lsan ,o-se me:mo, em
.

A creação deste club deu e que cortou a bre'lha de u-

muni�ip:o de S, José:-Josino to�o pont� de Vista, a Lms. �:- 12.000·' SaCIOS margem a uma grande repercu- ma adultera, receb2u 5 anl10S
M,art�ns d.� Amaral, nat�ral do delros e Pleper alil fraca. porem

. A

são ,no seio da administração detadeia.
Dlstncto h:deral, de profissão Fu- e,forçada, O Club Tlete, de São Paulo, da Radio Difl150ra Paulista, por
sileilO da Armada Nacional, sol,' O Figu(;;irense: Pereira não, constitue um corpo de associados considerar sua a hOillenagem" Que decadenGia !

Srü. Edmundo Simone teiro, domiciliado e rGSid:�nte na tem treinado, n03 parecendo um para 15.000 socios, o qual já como defacto o foi.
.

I
Fortaleza de Anhatomirim, neste grande erro a sua ausencia na attingiu a dnze mil. Após ser

Passa hoje a data do anni· E�tad.\), hlho de Quirino Amaral véspera de um grande jogo. Ar- conquistado o objectivo ahIteja- OS RUSSOS AMEAÇ,-\M
versario natalicio da exma. sra, e D. Clara Amaral, e D, GeIda naldo um pouco p6sadu, mas sê- do, o Tiete apresentará obstacu-

,

d. Heliete Dutra Simone, digna Vieira Martins, natural de�te Es- guro. Freed vem, dando trabal!lO los á politica sportiva. Preparando,s3 rara as Olym-
esposa do nosso conterraneo sr. tado, de profissão domestica, sol- aos adversarios. A lmha se r(;sen·

'

" piadas de Berlim, os russos já
Edmundo Simone, do commercio teira, do�ic!liada e, residente na- te da sua falta" e sem elle 'sua RECOREt,J A PORTUGAL

I e�tào redaláa\ndo Pdrovas
de ?at�- em ,N icth e roydesta prara. quelle dlstncto filha de L"opoldo vaüguarJa se apresentará quasÍ C h'd -,1' F t V ça'), ten o a cança o. nos pClmeI-

� , -,

om a sa 1 a oe aus o o as· ,

\hrtins e de d. Euthalia Vieira nu lIa perante o Avahy, a não ser d G
"

d' -

'

I
ros tremos, 400 metros-costas,

P d'

,
a ama am a nao reso veu o

5'42" 8 10
'

d'ff araly.:::!a O O trafe'MartIns que outro elemento di" destaqu.� o I 1 d d
. I ou seja u'na I ��

,;;p -

. - -

proDlema e f.entro-mé io aquI
' . '-

1\ Psubstitua, Carlos o melhor médio B 'I O 'rença d;! sete segundos, apenas, go - i..... O li C ia proh i-
dI I

,no raSI., ara sustentar o seu
d - K' f Ih b" d tireito na Capita; depende de d'; C d o campeao le er, e me 1 or que lU uma emons rac ..

I pro IglO, recorreu o ruz e .

N' f
'

não sc lOotar muito para frente. \11 It S 'tO d P t I
o tempo )aponez. o naIpe eml: ção proletaria

"
IVla a ao por mg, e or uga, '

AI h'Carioca em franco progresso. Está t ')1 '- d L' b" mno, esc III marcou, na mesma
ac ua campeao e IS oa, que d" d 6'7" 2 10um centro-m.fdio igual a Chocolate. fará embarc�� a 16 do corrente, Istancla, o t:mpo, e !

_

'

Haroldo só fez um jego no 1 .
,

R A
.'

'd d com pouca dbtanCIa do campeao
o eIxo uy. rauJo, consl era o

M b k f 6' t:."teacn e agradou. AnriiZio e Pa- ..

d Ih asten roe 1ue o ez em :J
r � ,:omo um os me ores que actuam

4 1 Oraná fórmam uma bôa e perigosa L' b.... d' R' I
. r em IS oa, com estmo ao 10.
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O REMO E A ITALfA

Jury
A voz

• r

Usar o SABÃO lNDrO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Negra sorte
"Senhor! Esmola por amor de Deus,"
O pequenito assim se faz ouvir ...
E mendigando ao Iéo da vida vae;
Nem roupa tem, coitado, p'ra vestir.

Oht Como é triste a vida da creança
Que traz do berço a sorte de pedir;
Sem ter na vida um raio d'esperança,
Sem ter, quem sabe, um leito p'ra dormir.

Oh! Como é triste ter-se que escutar
Uns labias de creança a murmurar:

"Senhor! Esmola por amor de Deus".

E assim coitado, elle se vae, não cansa ...

Recordo os meus dias de creança,
Quanta alegria! Oppostamente aos seus.

[uvenalMelchiades
Fpolis, 8--7-935.

Sra. dr. Abelardo Luz

RHHIVER5ARI05

Regista�se hoje a data do an

niversario natalicio da exma. sra.

d. Zica Luz. esposa do sr, dr.
Abelardo Luz, deputado federal
por nosso Estado, actualmente re'

sidindo na Capital Federal.
A distincta dama que goza de

grande admiração e estima, nesta

cidade, onde residem varios an

nos, re�eberá mnumeras felicita
ções,

,Coronel Lopes Vieira

Gréve

Cei, José Honorio da Costa

ninpharão o acto civil 03 srs. Ar
noldo Luz e exma. esposa repre
sentados pelo sr. Osvaldo Sá e

Colia Sá e Antonio Delpizzo e

Santos, Celina Bussi, José Maria
WALDEMARCaldas, Livinio Silva, Antonio

Grilló, dr. Carlos Ofila e Mano� INUTILI$ADO Novo record mundial foi batido
el Moura. Waldemar, um dos mais com. por N.B,Pope, em Londres, que

_
. pletos jogadores brasileiros actual- conseguiu faz�r, na pista de �roo.

SegUIram para o narte, pelo .mente no San Lorenzo de Bue- klands, a médIa de 120,59 rmlhJls
ANNA os seguintes pes�oas: Re�

.

nos Ayres está impossibilitado de horarias. � 1

ultimo �ecord era de

ma�lo Seara, Cap. ,José A. de jogar por um anno, de accôrdo 1 18,86 mIlnas por 110ra, marcado
FreItas e sra" Lafalete Carpes, com a presclipção médica, em

em 1929.
Amaro Pacheco e sra. I::'Iipérides virtude da illtima contusão que

de Ferreira, Alfredo Ribas, d: Ali- recebeu. E quando tiver Walde
de ce !abo�d�,o d. Brasilia ,Taborda mar de voltarl ao grammado,
na- FreI Patn,:lO, Osny Per�Ira e �ra .. .;,[ará linda em fôrma,) ,

José Felhppe e 51a., dr. Antonio
"

Cesar, João José Pavam, dr. Jo
vito Bastos, Sebastiana Leite e

Modesto dos Santos.

MOTOCYCLETA

RIO, 8 (C) - Estava an

nunci::\do que, hoje, um band:.>
precatôrio 'percorreria as rua:.. di!
Nictheroy afim de angariar recur
sos para a familia do conductof
Ernestino Domingues, assassina
do ha pouco tempo e tambelll
como' protesto pela decisão jda
Camara Criminal, que' ab$ol�
vêra o indigitado assassino.

Nessa manifestaçãu de solida
riedade de classe, tomariam par
te todos os empregados da Can�
tareira� em resultado do qu�
paralysaria o trafego de bondes
na 'capital fluminense.

�cio;;!nte do que se preparava,
pois contava que o bando pre
catorio sahiria sem licença dl
policia, as autoridades resolve
ram tomar energicas medidas,
impedindo mesmo que se reali
zasse aqueUa manifestação.

Isso não obstou porém que
a cidade amânhecesse sem bon�
des, situação essa que, ao melO

,dia, ainda çontiouava inalt.:ra
da.

AssignaJa-se hoje a data anni
versaria do nosso dt'stacado patrí'
cio sr. coronel Lot>es Vieira, ex

commandante da F orça Publica
do Estado.

-

O distincto anniversariante que
é um militar brioso e cavalheiro,
goza de alta projecção no noss�
meio social e politico" pelo seu

denodo e elevado dotes moraes.
A Gazela' jubilosamente, abra

ça-o.

EHLArE

Realiza-s� hojt!, na cidade dê:
Tuharão, o casamento de) sr,

Arnoldo Delpizzo com a [[ta,

Zllda Sà, filha do sr. Abxand e

Sá e de d. Francisca Sá. Para-

exma. esposa.
Serão padrinhos no acto reli�

gioso o sr. cap; Alexandre Sá e

Jayme Sá, com suas exmas. espo�
sas.

Festeja hoje o seu anniversa
rio natalicio o nosso distincto
conterraneo sr. ce]. José Honorio
da Costa, residente em Passa
Vinte, Palhoça.

.11' Gazela, feI.icita�o.

CHE6Am UH5 ...

Acha-se entre nos, vindo
Itajahy, o sr. João Corrêa
Amorim, collector estadual
quélla cidade.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

OUTROS PARTEm:

fALLErImEHTO:

Falleceu na cidade de Tuba-

, Faz annos hoje a menina Odete
filhinha do sr. Joaquim Lucio de
Souza, chefe das oHicinlls da Im

'prensa OHicial.

De Blumenau, vi<:ram ontem

os seguintes viajantes: Otto Val�
ters e Antonio Salles.

o P'A RA I Z O ·'0 AS

Viajaram ontem para o norte, rão o sr. Henrique \}'/endbausen,
pe�o COl��andante Capê.lla os

se-, g"rente
da C�sa Lui; Severiano

gumtes v:aJante�: Antomo Alves naquella localIdade,

FaI annos hoje a menina Lour

de� Therezinha, filha do sr. Wal
�emar Mal ia,

COMP-RAS
As m'elhores

i ..

Cury, capas
. ,

ralza, a rua

casemiras, os mais mode-rnos e elegantes chapeus 'd'a afamada marca
impermeaveis para senhoras ,e cava'lheiros acaba de rec'eber a Casa' -Pa.,
Felippe Schm[dt n. 21 ... José Elias
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